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วันที่ 2-16 ธันวาคม 2558 

 

 
แนวหนายอนหลัง 

 
พลเอกเปรม รัฐบุรุษ: ความดี ความกลา ความจงรักภักด ี

 ผมขอเชิญชวนผูอานมารวมงานเปดตัวหนังสือเลมใหมของผมซึ่งเขียนรวมกับทานว. วชิรเมธี  

 กวา 3 ปมาแลวที่ผมไดเลาใหทานว. วชิรเมธีฟงวาสมัยสอนหนังสืออยูที่ธรรมศาสตร ผมไดทํางาน

ใกลชิดกับอธิการบดี 2 ทานคือ ศาสตราจารย พันตรี ดร.ปวย อึ้งภากรณและศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ 

และยังไดกลาวถึงอดีตอธิการบดีอีก 2 ทาน คือ ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค และศาสตราจารย พลตรี 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ซึ่งเปนบุคลากรสําคัญของ

ธรรมศาสตร ทานว. วชิรเมธีก็เลยขอใหผมเขียนหนังสือดานจริยธรรมของอดีตอธิการบดีทั้ง 4 ทานเปน

หนังสือโดย ทานว. วชิรเมธีจะรวมเขียนดวย 

 ผมยกยองทั้ง 4 ทานเพราะเปนแบบอยางที่ดีของทุนทางจริยธรรมของผมใน 8K’s 

Human Capital   ทุนมนุษย 

Intellectual Capital ทุนทางปญญา 

Ethical Capital  ทุนทางจริยธรรม 

Happiness Capital ทุนแหงความสุข 

Social Capital  ทุนทางสังคม 

Sustainability Capital  ทุนแหงความยั่งยืน 

Digital Capital   ทุนทาง IT 

Talented Capital  ทุนทางความรู ทักษะ และทัศนคต ิ

ซึ่งผมคิดวาทุนทางจริยธรรมเปนการสรางทุนมนุษยเสมือนเชนการตอกเสาเข็มคือเปน Basics หรือเปน

พื้นฐานที่สําคัญมาก ถาขาดแลว ก็ลมเหลวทุกๆอยาง 
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 หลังจาก 3 ป หนังสือเลมนี้ก็สําเร็จออกมาแลว โชคดีที่ผมไดรับเกียรติอยางสูงจากพลเอกเปรม ติณ

สูลานนท เขียนคํานิยมใหหนังสือของเรา เพราะตลอดเวลามาทั้งในปจจุบันและอดีต ทาน เปนบุคคลที่เปยม

ดวยคุณธรรม จริยธรรม เปนบุคคลตัวอยางในการรักษาความดีใหแผนดิน ยิ่งในระยะหลังนี้ทานจะเตือนสติ

สังคมหลายครั้ง ในเรื่อง เชน  

 -อยายกมือไหวคนโกง 

 -และยังเตือนสติกองทัพบกใหเปนกองทัพของประชาชนคนไทย อยาใหเสียชื่อ และใชทรัพยากร

อยางจํากัด 

 ผมพบทานนายกเปรมครั้งแรกเมื่อ อายุเพียง 34 ปเพราะชวงนั้น ธรรมศาสตร แตงตั้งผมเปน

ประธานกอตั้งสถาบันแรงงาน และทานนายกเปรมเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดูแลเรื่อง

แรงงานอยู 

 ผมไดเชิญทานไปเปดงานในการระดมความคิดในการกอตั้งสถาบันแรงงานที่ธรรมศาสตร ยังจําได

อยางดีที่สวนสามพราน 

 หลังจากนั้นมา ผมก็มีโอกาสไดเขาไปรับใชพลเอกเปรมในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายสังคม 

และมีโอกาสเชิญทานมาเปดงานของสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหลายครั้ง 

 และในชวงที่ผมเปนเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ ก็ไดเชิญทานมาเปด

งานทั้งในระดับนานาชาติ และระดับในประเทศหลายครั้ง ดวย ผมภูมิใจมากที่หนังสือเลมนี้จะออกสูสายตา

คนไทยในวันที่ 13 นี้ และภูมิใจมากเปนพิเศษที่มีพลเอกเปรมเปนผูเขียนคํานิยมให 

 ในชีวิตของผม ก็ไมเคยคิดมากอนวาจะไดทําหนังสือดีๆเนนเรื่องทรัพยากรมนุษยที่ผมทํางานดานนี้

มากวา 30 ป และทานว.วชิรเมธีมารวมเปนผูเขียนหนังสือเลมนี้ดวย 

 ธรรมศาสตรเปนสถาบันการศึกษาที่ทําใหผมไดเห็นคุณคาของความดีและการรับใชสังคมอยาง

ตอเน่ือง ถึงแมวาวันนี้ไมไดสอนที่ธรรมศาสตรแลว แตทุกครั้งที่มีงานเปดตัวหนังสือ ก็จะจัดที่ธรรมศาสตร

เสมอ ธรรมศาสตรเปนแรงบันดาลใจในการทํางานของผม ขอขอบคุณรศ.ดร. ไตรรัตน โภคพลากรณ 

ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยและเจาหนาที่ของสถาบันทุกทานที่กรุณาเปนธุระในงานเปดตัวหนังสือ

ครั้งนี้ ใหผมมีชีวิตที่มีคุณคา มีประโยชนตอสังคมยิ่งในทุกวันนี ้

 โดยเฉพาะอาจารยปวยเปนผูที่นําผมเขามาเปนอาจารยที่ธรรมศาสตร ทานเปนเพื่อนรักกับคุณพอ

ของผม คุณพอเปนรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง อาจารยปวยเปนผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และไป

ชวยสรางสศค. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  

ผมมาเปนอาจารยที่ธรรมศาสตรเพราะอาจารยปวยชวนขอพอผมมาวาใหมาเปนอาจารยที่นี่ นับเปน

สิ่งที่มีคุณคาตอชีวิตของผม และเปนบุญคุณที่จะตองทดแทนธรรมศาสตร เพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ใหโอกาสผมทํางานอยางมีคุณคาตอสังคม 
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 สัปดาหที่แลว ผมมีโอกาสไปเยี่ยมศิษยเกาในประเทศกลุมที่ 2 หลังจากไปที่ชุมพรมาแลว กลุมที่

สุโขทัย ผมก็จะสรางเปนแบรนดระดับโลกตอไป สรางคุณคาและมูลคาโดยใชทุนทางวัฒนธรรมของผมเปน

หลัก ขอบคุณสุนัฏดา รามนัฏและคุณชนะ เจริญพร ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย 

 ขอขอบคุณคุณปติ  แกวสลับสี ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย ที่ไดใหผมเขาพบและจะมีโครงการ

ระดับจังหวัดในเรื่องพัฒนาทุนมนุษยเปนการทํางานแบบกระเดงที่มีคุณคาอยางยิ่ง กลุมลูกศิษยเกา Alumni 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

กรุณาติดตามงานของผมตอนตอไป 

 
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศตอนรบั ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท 

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ องคปาฐกเรื่อง “Sufficiency Economy:  His Majesty’s Philosophy for Development” ใน

การประชุม Leadership Forum 2001 จัดโดย มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศรวมกับกระทรวงการ

ตางประเทศ ณ โรงแรม Imperial Queen’s Park Hotel กรุงเทพฯ เมือ่วันที่ 15 มีนาคม 2544  

 

 
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศนําคณะเขาพบคุณปติ  แกวสลับส ีผูวา

ราชการจังหวัดสุโขทัยและคุณชนะ เจริญพร ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย 
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หนังสือ The Ethical Power พลังแหงคุณธรรม จริยธรรม 

 

สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รวมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

ขอเรียนเชิญรวมกิจกรรมการสัมมนาสาธารณะ (Public Seminar) 

เรื่อง “พลังแหงคุณธรรม จริยธรรม 
วันอาทิตย 13 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมและสํารองที่น่ังไดที่ศูนยประสานงาน 

โทรศัพท 0-2613-3303, 0-2884-5548-9 โทรสาร 0-2884-5551 e-mail: chiraacademy@gmail.com 

 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ที่มา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหนา. วันเสารที่ 28 พฤศจิกายน 2558 หนา 5 
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รายการวิทย ุHuman Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยที่ 29 พฤศจิกายน 2558 

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดกลาววา คนมักไมไดวางแผนเมื่อตอนมีอายุนอย ไมมีการถามตัวเองวาจะ

ทําอะไรเมื่อมีอายุ 60-70 ป ตอนนี้ ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภมีอายุ 70 ปแลวและมีพลังเปนสวนเล็กๆที่จะรับ

ใชสังคม คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศและคุณวิชัย วรธานีวงศใหเกียรติศ.ดร.จีระ หงสลดารมภมารวมทํารายการ

วิทยุ 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดกลาวถึงประเทศฝรั่งเศสมีขอดีคือ ชาวฝรั่งเศสไมยอมแพ ตอนหลังก็ผนึก

กําลังกัน ในชวงที่บันทึกเสียงรายการตอนนี้ ฝรั่งเศสจะมีการประชุมเรื่อง Climate Change ระดับโลก มี

ศ.ดร.สนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไปในนามของสภานิติบัญญัติ และก็มี

ผูเขารวมประชุมจากประเทศไทยไปรวมหลายคน ตอนแรกทุกคนกังวลเรื่องความปลอดภัย เพราะมีผูนํา

ระดับประเทศไปรวมประชุมเกือบทุกประเทศ ประมาณ 200-300 คน ก็ยังคงเดินหนาประชุมตอไป ชาว

ตางประเทศก็ไมไดกลัว แสดงวา วิถีชีวิตที่เปนอยูของคนฝรั่งเศสเปนแบบสุขนิยม แตกลุมประเทศกอการ

รายอาจจะไมชอบ ตอนที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภเขียนบทความในหนังสือพิมพแนวหนา ก็ไดยกการตูนที่

ฝรั่งเขียนวา ISIS หมั่นไสฝรั่งเศส เพราะเปนพวกบริโภคนิยม ดื่มไวน มีเพศสัมพันธแบบเสรี ซึ่งคนฝรั่งเศส

ก็เปนแบบนั้นจริง มุมมองแบบนี้ทุกคนมองได แตคนที่เสียเปรียบหรือแตกตางก็ไมไดมองวาเปนมูลคาเพิ่ม

ที่เรียกวา Value Diversity ตอนนี้ตองนําความแตกตางมาเปนพลัง แตพวกหัวรุนแรงนําความแตกตางมาเปน

ความขัดแยง มีหนังสือเลมหนึ่งชื่อ Clash of Civilization ที่เขียนออกมาเมื่อปค.ศ.1992 วาในที่สุดมุสลิมกับ

ตะวันตกก็ตองขัดแยงกัน ก็มีแนวโนมไปทางนั้นจริง ถาไมแกปญหา คนไทยไมควรติดตามเรื่องตางประเทศ

แคเฉพาะตอนมีขาวเทานั้น คนไทยยังขาดสมรรถนะการรูเขา เหมือนเรื่องอาเซียน เรารูเราทุกอยาง เชน 

บุรีรัมยทําอะไร กระบี่ทําอะไร แตรูเขา บางทีคนไทยยังไมรูวาอินโดนีเซียมีประชากรอยู 250 ลานคน รูเขา

ไมใชเฉพาะแคในอาเซียน แตรวมถึงในบริบทโลกดวย เวลาที่มีการประชุมเรื่อง ภาวะโลกรอนและสิทธิ

มนุษยชน เรื่องซีเรีย คนไทยยังไมรูเรื่องซีเรีย คนไทยควรเขาใจเรื่องโลกาภิวัตน ตองมี Global Competency 

คือรูทันโลก คุณพิชัย วาสนาสงเปนคนริเร่ิมวิชานี้ ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภก็ติดตามขาวตามสื่อแตผลกระทบ

ตอชาวบานยังนอย  

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภเสนอแนะวาควรจะ Back to Basics คือใหมีพื้นฐาน ประเทศไทยเกงเรื่อง

เกษตร ก็อยูแบบพอเพียง ทําในสิ่งที่เกงดวยความระมัดระวัง อยาโลภหรือเปนหนี้ตางประเทศมาก อยาไป

รับประทานอาหารนอกบานจนกลายเปนนิสัย ประเด็นนี้สําคัญ เด็กรุนใหมมักจะบริโภคนิยม แลวก็มีปญหา

สุขภาพคืออวน เปนหน้ีเพราะไมสมถะ ในขณะเศรษฐกิจแยลง ศูนยอาหารตางๆยังมีคนแนนอยู 
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ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเขียนหนังสือรวมกับทานว.วชิรเมธีเร่ือง พลังแหงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง

ใชเวลา 3 ปจึงแลวเสร็จ ในวันที่  13 ธันวาคม 2558 จะมีการเปดตัวหนังสือเลมนี้ จึงขอเชิญผูฟงทุกทานที่

สนใจ วันนั้นจะขายหนังสือในราคาลดพิเศษ ในงานนั้น ผูเขารวมงานจะไดเห็นถึงบุคคล  4 ทาน ศ.ดร.จีระ 

หงสลดารมภไดทํางานใกลชิดกับ 2 ทาน ทานแรกคือ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ อีกทานคือ ดร.ปวย อึ้งภากรณ ผู

ประศาสนการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคือ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค สวนอีกทานที่มาเปนอธิการบดี

หลังจากศ.ดร.ปรีดี พนมยงคคือศาสตราจารย พลตรี พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาวรรณไวทยากร กรม

หมื่นนราธิปพงศประพันธ 

 
 

 

 
ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค ศา ส ตรา จา รย  พ ล ตรี 

พ ร ะ เ จ า ว ร ว ง ศ เ ธ อ 

พระองค เจ าวรรณไว

ทยากร กรมหมื่น

นราธิปพงศประพันธ 

ศ.สัญญา ธรรมศักดิ ์ ดร.ปวย อึ้งภากรณ 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภมีแรงบันดาลใจเมื่อไดทํางานรวมกับทานว.วชิรเมธีซึ่งเปนพระรุนใหมที่มี

ความปราดเปรื่อง ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดมีโอกาสสนทนากับทานว.วชิรเมธีที่ธนาคารกรุงเทพเมื่อ 3 ปที่

แลว และมีลูกศิษยหลายคนที่ประสานงานกับทานแนะนําใหศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดไปพบทาน ทานก็

แนะนําใหทําหนังสือ ในการทําหนังสือเลมนี้ ก็ไดสัมภาษณหลายทานเกี่ยวกับทั้ง 4 ทานดวย เชนไดมี

โอกาสไปสัมภาษณคุณหญิงนงเยาว ชัยเสรีเพราะทานรูจักดร.ปวย อึ้งภากรณและศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ดี บาง

คนก็ใหสัมภาษณเกี่ยวกับสมัยศ.ดร.ปรีดี พนมยงค ที่สําคัญคือศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดไปกราบเรียน 

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนทเขียนคํานิยม ในการปฏิรูปใหสําเร็จ ตองเริ่มที่จริยธรรมกอน มีการฝก

เยาวชน การเรียนจริยธรรมเรียนจากตําราไดลําบาก ตองมีแบบอยางคือ Role Model มาเปนตัวอยาง ศ.ดร.จี

ระ หงสลดารมภใกลชิดกับศ.สัญญา ธรรมศักดิ์เพราะเปนรุนพี่ของบิดาของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ ทานจึง

เมตตาศ.ดร.จีระ หงสลดารมภเหมือนลูก ดร.ปวย อึ้งภากรณเปนเพื่อนของบิดาของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภมาทํางานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพราะไดรับความกรุณาจากทั้งสองทาน แลวได

ไปเรียนปริญญาเอกและกลับมาทํางานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จนกระทั่งอายุ 55 ปจึงไดไปทํางานดาน

อื่น งานนี้เปดตัวหนังสือที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูสนใจสามารถติดตอสถาบันทรัพยากร
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มนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท 0-2613-3303 หรือมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

โทรศัพท 0-2884-5548-9  

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาววา คุณดนัย จันทรเจาฉายไดใหสัมภาษณไวในหนังสือเลมนี้ คุณดนัย 

ก็เปนตัวอยางของคุณธรรม จริยธรรม ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภประทับใจความสามารถของทานว.วชิรเมธี 

เวลาเขียนหนังสือรวมกับทาน ทานก็มีบทบาทสูง สิ่งที่เสนอใหทานพิจารณา ทานก็จะวิเคราะหออกมา แลว

ทีมงานก็ไปทําการบานเกี่ยวกับคําสอนของทานที่เสนอในหนังสือตางๆ ซึ่งแตละเรื่องก็มียอดขายเปนแสน

เลม ทานบอกใหศ.ดร.จีระ หงสลดารมภเขียนหนังสือเลมนี้เมื่อ 3 ปที่แลว แสดงวาแรงบันดาลใจมาจาก

จังหวะที่คาดไมถึง ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไมไดเปนศิษยเกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตเปนอาจารย 

ตลอดระยะเวลา 3 ป ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภใกลชิดกับทานว.วชิรเมธีมาก ทานเปนคนที่สนใจติดตามผูนํา

ทั้ง 4 ทานมาก สวนหนังสือ2 เลมกอนหนานี้ไดรับกระแสตอบรับเปนอยางดี ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจึงจะ

ตีพิมพหนังสือเรื่อง 8K’s+5K’s: ทุนมนุษยคนไทยรองรับประชาคมอาเซียนเพิ่มอีก 5,000 เลมเพราะตอบ

โจทยเร่ืองอาเซียนโดยเฉพาะ 
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ขาวอาเซียน 

 

 

 

ขอมูลพื้นฐานสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 
 ภูมิศาสตร  

 สาธารณรัฐอินโดนีเซียเปนประเทศหมู เกาะที่ใหญที่สุดในโลกมีที่ตั้งอยูบริเวณเสนศูนยสูตร 

ประกอบดวยเกาะทั้งสิ้น 17,508 เกาะ (มีผูอาศัยอยูราว 6,000 เกาะ) มีความกวาง 3,977 ไมล ระหวาง

มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก พื้นที่ทั้งสิ้น 5.2 ลานตารางกิโลเมตร หรือ 1.9 ลาน ตารางไมล รวม

พื้นที่ทางทะเล (10 เทาของไทย)  

 เกาะใหญที่สุด 5 อันดับ ไดแก อันดับที่ 1 เกาะกาลิมันตัน (หรือเกาะบอรเนียว) เปนเกาะที่ใหญที่สุดของ

อินโดนีเซียและเปนเกาะที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก มีพื้นที่ 539,460 ตารางกิโลเมตร (ประเทศไทย 

513,115 ตารางกิโลเมตร) อันดับที่ 2 เกาะสุมาตรา มีพื้นที่ 473,606 ตารางกิโลเมตร อันดับที่ 3 เกาะปาปว
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ตะวันตก (เดิมคืออีเรียนจายา) มีพื้นที่ 421,981 ตารางกิโลเมตร อันดับที่ 4 เกาะสุลาเวสี หรือ เซลีเบส มีพื้นที่ 

189,216 ตารางกิโลเมตร อันดับที่ 5 เกาะชวา มีพื้นที่ 132,107 ตารางกิโลเมตร สําหรับหมูเกาะมาลุกุหรือหมู

เกาะเครื่องเทศตั้งอยูระหวางเกาะสุลาเวสีกับปาปวตะวันตก ตั้งอยูในเขตพื้นที่วงแหวนแหงไฟ (Ring of 

Fire) มีภูเขาไฟกวา 400 ลูก (ยังคุกรุนอยูราว 100 ลูก) อัตราการเกิดแผนดินไหวเฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง  

 มี 3 เขตเวลา คือ เขตตะวันตก (สุมาตรา กาลิมันตันตะวันตกและชวา) เทากับ GMT+7 หรือตรงกับเวลา

ของประเทศไทย เขตกลาง (กาลิมันตันตะวันออก สุลาเวสี บาหล)ี เทากับ GMT+8 หรือ เร็วกวาประเทศไทย 

1 ชั่วโมง เขตตะวันออก (มาลุกุและปาปวตะวันตก) เทากับ GMT+9 หรือเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง  

 สภาพอากาศแบบปาฝนเขตรอน มี 2 ฤดู คือ ฤดูแลง (เมษายน-กันยายน) และฤดูฝน (ตุลาคม-มีนาคม) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 21-33 องศาเซลเซียส  

 
สังคม  

 ประชากรราว 253.6 ลานคน (พ.ศ 2557) โดยรอยละ 40.1 เปนชาวชวา โดยอินโดนีเซียมีประชากร

มากกวา 500 ชาติพันธุ1 อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรประมาณรอยละ 0.95 (พ.ศ. 2557)  

                                                           
1 Javanese 40.1% / Sundanese 15.5% / Malay 3.7% / Batak 3.6% / Madurese 3% / Betawi 2.9% / Minangkabau 2.7% / 

Buginese 2.7% / Bantenese 2% / Banjarese 1.7% / Balinese 1.7% / Acehnes 1.4% / Dayak 1.4% / Sesak 1.3% / Chinese 

1.2% / อื่นๆ 15%   
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 บาฮาซา อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) เปนภาษาราชการและภาษาประจําชาติ โดยมีภาษาพื้นเมืองกวา 

700 ภาษา ประชาชนรอยละ 90 สามารถอานออกเขียนได  

 อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก ประชากรกวารอยละ 87.2 นับถือศาสนา

อิสลาม แตมิไดเปนรัฐมุสลิม เพราะนโยบายของรัฐบาลยืนยันที่จะเปนรัฐทางโลก (Secular State) โดย

รัฐธรรมนูญใหความคุมครอง 6 ศาสนา ไดแก อิสลาม คริสตคาทอลกิ คริสตโปรเตสแตนท ฮินดู พุทธและ

ขงจื๊อ โดยมีผูนับถือศาสนาคริสตรอยละ 7 ศาสนาฮินดูรอยละ 1.7  

 อินโดนีเซียเคยเปนอาณานิคมของดัตช (เนเธอรแลนด) รวมระยะเวลา 343 ป โดยไดรับเอกราชเมื่อวันที่ 

17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ซึ่งถอืเปนวันชาติของอินโดนีเซีย  

 

การเมอืงการปกครอง  

 ปกครองดวยระบอบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุขแหงรัฐ หัวหนารัฐบาลและผูบัญชาการ

เหลาทัพ ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งทางตรงและมีวาระครั้งละ 5 ป ดํารงตําแหนงติดตอกันได ไมเกิน 

2 สมัย โดยนายโจโค วิโดโด (Joko Widodo) คือโจโควี ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีคนปจจุบัน (ตั้งแตเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2557 เปนตนมา) สืบแทน ดร.ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono) ซึ่งครบ

วาระการดํารงตําแหนงประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ในป 2557  

 คําขวัญแหงชาติ “เอกภาพทามกลางความหลากหลาย” (Bhinneka Tunggal Ika หรือ Unity in Diversity)  

 การปกครองประเทศใชหลัก “ปญจศีล” (Pancasila) กลาวคือ  

1. เชื่อในพระเจาองคเดียว (Belief in one God)  

2. ความเปนเอกภาพแหงอินโดนีเซีย (The Unity of Indonesia)  

3. สังคมแหงอารยธรรมและความเทาเทียม (Just and Civilized Society)  

4. ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy)  

5. ความเทาเทียมทางสังคมของประชาชนทุกคนในอินโดนีเซีย (Social Justice for the Whole of the People 

of Indonesia)  

แบงเขตการปกครองออกเปน 34 เขต ซึ่งประกอบดวย 29 จังหวัดและเขตปกครองพิเศษอีก 5 แหง ไดแก  

1. เขตพิเศษเมืองหลวง (Daerah Khusus Ibukota - DKI) คือ กรุงจาการตา  

2. เขตปกครองพิเศษ (Daerah-Daerah Istimewa - DDI) 4 แหง คือ  

(1) ยอกยาการตา (Yogyakarta): มีสุลตานยอกยาการตาเปนผูวาราชการ (Governor of Yogyakarta)  

(2) อาเจะห (Aceh – Autonomy)  
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(3) ปาปว (Papua – Autonomy)  

(4) ปาปวตะวันตก (West Papua)  

โดย (3) และ (4) ไดรับงบประมาณเพิ่มพิเศษจากคาภาคหลวง (royalties) ของผลผลิตในทองถิ่น 

เชน รอยละ 80 จากการประมงและปาไม, รอยละ 70 จากน้ํามันและกาซ  

 รัฐสภา เรียกวา สภาที่ปรึกษาประชาชน (People’s Consultative Assembly: MPR) ซึ่งประกอบดวย 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (People’s Representative Council: DPR) จํานวน 560 คน และสมาชิกสภาผูแทน

ระดับภูมิภาค (Regional Representatives Council - DPD) จํานวน 132 คน รวม 692 คน สําหรับการปกครอง

สวนทองถิ่นมีสภาประชาชนระดับทองถิ่น (Regional People’s House of Representatives -DRRD) โดยใน

ทุกระดับมีการเลือกตั้งโดยตรง  

 

เศรษฐกิจการคา  

 อินโดนีเซียเปนเขตเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในอาเซียน และใหญเปนอันดับที่ 15 ของโลก โดยคาดวาจะโต

เปนอันดับ 7 ของโลกภายในป ค.ศ. 2030 และเปนประเทศอาเซียนเพียงประเทศเดียวที่เปนสมาชิก G20  

 เศรษฐกิจอินโดนีเซียเติบโตอยางตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 5-6 มาตั้งแตป 2552 (ป 2557 ขยายตัวรอยละ 5.1) 

โดยมีการบริโภคในประเทศเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก (อินโดนีเซียมีประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

และเปนชนชั้นกลางประมาณ 74 ลานคน ซึ่งคาดวาอาจเพิ่มขึ้นอีกเทาตัวภายในป ค.ศ. 2020)  

 อินโดนีเซียอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ เชน แรดีบุก นิกเกิล ทองคํา และทองแดง โดยอินโดนีเซีย

ผลิตน้ํามันปาลมเปนอันดับ 1 ยางเปนอันดับที่ 2 ถานหินอันดับที่ 2 ของโลก โดยมีสินคาสงออกสําคัญ 

ไดแก กาซธรรมชาติ แรธาตุ ถานหิน ผลิตภัณฑจากไม สิ่งทอ ในขณะที่สินคานําเขาสําคัญ ไดแก น้ํามัน 

เหล็ก ทอเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก สิ่งทอ เคมีภัณฑ  

นโยบายสําคัญของรัฐบาล  

รัฐบาลอินโดนีเซียภายใตการนําของประธานาธิบดีโจโควีซึ่งเขามาบริหารประเทศตั้งแตเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2557 ใหความสําคัญกับหลักสําคัญ 3 ประการ (Trisakti) ในการบริหารประเทศ ไดแก (1) 

อินโดนีเซียที่มีอธิปไตยในทางการเมือง (2) อินโดนีเซียที่มีอิสรภาพทางเศรษฐกิจ และ (3) อินโดนีเซียที่มี

ความโดดเดนทางวัฒนธรรม โดยประธานาธิบดีโจโควีไดกําหนดวาระสําคัญ 9 ประการ หรือ Nawa cita 

ประกอบไปดวย (1) การดําเนินนโยบายเพื่อคุมครองประชาชนและรักษาผลประโยชนของประเทศ 

ตลอดจนการสงเสริมอัตลักษณของประเทศในฐานะประเทศทางทะเล (maritime nation) (2) การสงเสริม

ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยของประเทศ (3) การพัฒนาพื้นที่ชนบท (4) การปฏิรูปประเทศเพื่อสราง

ระบบบังคับใชกฎหมายที่ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น (5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาว

อินโดนีเซีย โดยเฉพาะดานการศึกษา สวัสดิการสังคม สาธารณสุข และสิทธิในการถือครองที่ดิน (6) การ
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เพิ่มขีดความสามารถและสมรรถภาพในการแขงขันของอินโดนีเซียในตลาดระหวางประเทศ (7) การพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจจากตางชาติ (8) การเปลี่ยนโฉมหนาของ

อินโดนีเซีย ผานการปฏิรูปการศึกษาทั้งในดานโครงสรางและหลักสูตร และ (9) การสงเสริมความหลาย

หลายภายในประเทศและเพิ่มพื้นที่ ในการหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นของประชาชน  

นอกจากนี ้รัฐบาลอินโดนีเซียในปจจุบัน ยังมีภารกิจสําคัญในการแปลงวิสัยทัศนแกนเชื่อมโยงทาง

ทะเล (Maritime Fulcrum) ของประธานาธิบดีโจโควีไปสูการปฏิบัติ โดยประเด็นสําคัญวิสัยทัศนดังกลาว 

ประกอบไปดวย (1) การฟนฟูอัตลักษณและวัฒนธรรมทางทะเล (maritime culture) ของอินโดนีเซีย (2) การ

รักษาและเสริมสรางความเขมแข็งของอธิปไตยทางทะเล (maritime sovereignty) ของอินโดนีเซีย (3) การ

คุมครองและบริหารทรัพยากรทางทะเล (maritime resources) ซึ่งรวมถึง การแกปญหาการทําประมงผิด

กฎหมายในอินโดนีเซีย (4) การสงเสริมความเชื่อมโยงทางทะเล (maritime connectivity) โดยเฉพาะการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อาทิ ทาเรือ เสนทางเดินเรือ อุตสาหกรรมขนสงทางเรือ และการทองเที่ยวทาง

ทะเล (5) การพัฒนาแสนยานุภาพทางทหารทางทะเล (maritime power) เพื่อเสริมสรางสันติภาพและความ

มั่นคงทางทะเล ในฐานะที่อินโดนีเซียเปนแกนเชื่อมระหวางมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก  

ในดานนโยบายเศรษฐกิจนั้น วิสัยทัศนแกนเชื่อมโยงทางทะเล (Maritime Fulcrum) เนนการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมาย ควบคูกับการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและความเชื่อมโยงทางทะเล และการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกของประเทศ โดยมีเปาหมาย

เพื่อเพิ่มอัตรารายไดเฉลี่ยตอหัวของประชาชนเปน 10,000 ดอลลารสหรัฐ ในเวลา 5 ป และยกระดับให

อินโดนีเซียเปนประเทศ upper-middle income นอกจากนี้ ประธานาธิบดีโจโควีไดตั้งเปาการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไวที่รอยละ 5.8 ในป 2558 ซึ่งเปนปแรกของการบริหารประเทศ และตั้งเปาใหเติบโต

ถึงรอยละ 7 ในป 2560 และรอยละ 8 ในป 2562 โดยรัฐบาลจะเรงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานตางๆ เพื่อ

กระตุนเศรษฐกิจ ควบคูไปกับการอํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุน อาทิ ลดขั้นตอนและความยุงยากใน

การขอใบอนุญาต  

 

นโยบายตางประเทศ  

 รัฐบาลอินโดนีเซียดําเนินนโยบายตางประเทศ “เชิงรุกและเปนอิสระ” (free and active) เพื่อใหบรรลุตาม

หลักสําคัญ 3 ประการ (Trisakti) ของรัฐบาลชุดปจจุบัน โดยประเด็นที่รัฐบาลอินโดนีเซียใหความสําคัญเปน

ลําดับตนในดาน การตางประเทศคือ (1) การรักษาอธิปไตยของอินโดนีเซีย (2) การดําเนินนโยบายการทูต

เพื่อประชาชน (pro-people diplomacy) เพื่อคุมครองชาวอินโดนีเซียและผลประโยชนของอินโดนีเซียใน

ตางประเทศ (3) การดําเนินนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจ (economic diplomacy) โดยเฉพาะการสงเสริมความ

รวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางทะเล การแสวงหาลูทางการคาการลงทุนของ
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อินโดนีเซียในตางประเทศ และการสงเสริมความรวมมือดานพลังงาน และ (4) การผลักดัน ความรวมมือ

ดานทะเลตามวิสัยทัศนแกนเชื่อมทางทะเลของประธานาธิบดีโจโควี  

 ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียยังคงใหความสําคัญกับการรักษาบทบาทของอินโดนีเซียในเวทีระหวางประเทศ 

โดยเฉพาะบทบาท ในการสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของโลก โดยใชประโยชนจากคุณลักษณะ

สําคัญ 5 ประการของอินโดนีเซีย ไดแก (1) การเปนประเทศขนาดกลาง (middle power country) ซึ่งมี

จํานวนประชากรกวา 250 ลานคน (2) การเปนประเทศประชาธิปไตยที่ใหญเปนอันดับที่สามของโลก (3) 

การเปนประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก (4) การเปนประเทศ ที่ใหญที่สุดในอาเซียน และ (5) 

การเปนสมาชิกกลุม G-20  

ความสัมพันธระหวางไทยกับอินโดนีเซีย 

ภาพรวม  

 ประเทศไทยมีความสัมพันธกับดินแดนที่เปนสาธารณรัฐอินโดนีเซียในปจจุบันมาชานานโดยเฉพาะ

อยางยิ่งกับอาณาจักรชวา โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันอยางลึกซึ้ง ทั้งในดานวรรณคดี อาหาร 

เครื่องแตงกายและดนตรี ดังจะเห็นไดจาก พระมหากษัตริยไทยเคยเสด็จฯ เยือนดินแดนที่เปนประเทศ

อินโดนีเซียปจจุบันถึง 3 พระองค กลาวคือ  

1) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จฯ เยือน 3 ครั้ง ในป พ.ศ. 2414, 2439 และ 2444  

2) พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เสด็จฯ เยือนในป พ.ศ. 2472  

3) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ

ฯ เยือนอยางเปนทางการ (State Visit) ในป พ.ศ. 2503 เสด็จฯ เยือนกรุงจาการตา เมืองบันดุง จังหวัดชวา

ตะวันตก จังหวัดยอกยาการตา และจังหวัดบาหลี  

 ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 

2493 (ค.ศ. 1950) โดยความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองดําเนินไปไดดวยดีและมีความสัมพันธอยาง

ใกลชิด ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะอยางยิ่งความ

รวมมือในกรอบอาเซียน OIC และ NAM  

 ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สถาปนาความสัมพันธทางการทูตครบรอบ 60 ป เมื่อวันที่ 7 

มีนาคม พ.ศ. 2553 และเพื่อเปนการเฉลิมฉลองโอกาสดังกลาว ทั้งสองฝายไดจัดกิจกรรมตางๆ มากมาย

ตลอดทั้งป อาทิ การแสดงเปยโนเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปของการสถาปนาความสัมพันธ

ทางการทูตระหวางไทยกับอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2554 (โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง

จาการตา) โครงการเปดศาลาไทยครอบศิลาจารึกอักษรพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. และ ป.ป.ร. ที่น้ําตกดาโก 

เมืองบันดุง เมื่อวันที ่14 กันยายน พ.ศ. 2553 (โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการตา) การจัดสัมมนา

ทางวิชาการ “60 Years of Diplomatic Relations Indonesia-Thailand 1950-2010: Reflections of Partnership 
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and Prospects for Stronger Ties” (โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการตา รวมกับกระทรวงการ

ตางประเทศอินโดนีเซีย) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 ที่ University of Indonesia งานสัมมนาวิชาการ

ระหวางประเทศ “Commemorate the 60th Year Anniversary of Indonesia-Thailand Relations” เมื่อเดือน

เมษายน พ.ศ. 2553 (โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการตา กระทรวงการตางประเทศ และ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) และการจัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนสีดาหาย-ถวายพล- ยกรบ เมื่อวันที่ 

1-2 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงละคร Gedung Kesenian กรุงจาการตา (โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง

จาการตา รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม)  

 ความสัมพันธอันดีของทั้งสองประเทศนั้น มิไดมีเฉพาะในระดับรัฐบาลเทานั้น ในระดับประชาชนเองก็

มีความสัมพันธที่ดีเชนกัน กลาวคือ ภาพลักษณของประเทศไทยในสายตาของชาวอินโดนีเซียเปนประเทศที่

ไมเคยตกเปนอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจ (ชาวอินโดนีเซียใหความสําคัญกับเร่ืองนี้อยางมากเนื่องจาก

สาธารณรัฐอินโดนีเซียเคยตกเปนอาณานิคมของเนเธอรแลนดกวา 343 ป) และเปนประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จในการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนั้นในทัศนคติของชาวอินโดนีเซียมองวาสินคาไทยมี

คุณภาพและราคาสูงกวาสินคาทั่วไป และคนไทยมีอัธยาศัยด ีออนนอมและเปนมิตร  
 

สาธารณรัฐอินโดนีเซียถือเปนหนึ่งในประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรตอประเทศไทยอยางมาก 

เน่ืองจาก  

1. เปนแหลงพลังงานและทรัพยากรสําคัญ โดยเฉพาะน้ํามัน กาซธรรมชาติและถานหิน ดังนั้นการขยาย

เครือขายพลังงานอาเซียน (ASEAN Power Grid) จะยิ่งเพิ่มศักยภาพการลงทุนและความรวมมือในดานนี้มาก

ยิ่งขึ้น  

2. เปนแหลงทรัพยากรประมงที่สําคัญของประเทศไทย โดยกวารอยละ 50 ของสินคาประมงของประเทศ

ไทย มาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คิดเปนมูลคากวา 5,000 ลานดอลลารสหรัฐตอป  

3. เปนตลาดขนาดใหญ (253.6 ลานคน)  

4. เปนประเทศมุสลิมที่ใหญที่สุดในโลก ประชากรสวนใหญเปนมุสลิมสายกลาง (moderate Islam) จึงมี

ความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบันเพราะประเทศไทยเองตองเผชิญกับปญหาการกอการรายและการใชความ

รุนแรงที่อาศัยศาสนาเปนเหตุผลบังหนาซึ่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเปนพันธมิตรที่แนนแฟนของประเทศไทย

ในการธํารงสันติภาพและความมั่นคง ตลอดจนเปนผูชี้แจงและทําความเขาใจกับประชาคมโลกในประเด็น

เหลานี ้ 

5. ไทยและอินโดนีเซียตางเปนประเทศที่มีบทบาทนําในการสงเสริมความรวมมือในกรอบอาเซียน 

โดยเฉพาะ ในดานการสงเสริมสิทธิมนุษยชน การรับมือกับประเด็นคุมคามความมั่นคงรูปแบบใหม การ

ตอตานอาชญากรรมขามชาต ิและรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นทะเลจีนใต  
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ความสัมพันธดานการเมืองและความมั่นคง  

 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ภายใตกลไก

ความรวมมือ 2 ระดับ ไดแก การประชุมคณะกรรมาธิการรวม (Joint Committee: JC) ในระดับ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556) และการประชุม

คณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee: HLC) ในระดับผูบัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) (ครั้งที่ 

8 เมื่อป พ.ศ. 2557)  

 มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับตางๆ อยางสม่ําเสมอ อาท ิ 

 

พระบรมวงศานุวงศ การเสด็จฯ เยือนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ 

ถือเปนสวนสําคัญของรากฐานความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางไทยกับอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังมีการ

เสด็จฯ เยือนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจา ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี รวมไปถึงพระเจาหลาน

เธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน  

รัฐบาล อดีตประธานาธิบดีซูฮารโต เดินทางเยือนประเทศไทยทั้งสิ้น 3 ครั้ง และประธานาธิบดีอินโดนีเซีย

ทานอื่นๆ เดินทางเยือนประเทศไทยอีกหลายครั้ง เชน อับดุรเราะหมาน วาฮิด 5 ครั้ง, เมฆาวตี ซูการโนปุตร ี

4 ครั้ง และซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน 4 ครั้ง ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของไทยหลายทานไดเดินทางมา

เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเชนกัน อาทิ นายชวน หลีกภัย, นายบรรหาร ศิลปอาชา พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายสมัคร สุนทรเวช นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายอภิสิทธิ์ เวช

ชาชีวะ น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร และ พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา โดยการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีทั้งที่

เปนทางการ เขารวมการประชุม และโอกาสอื่นๆ  

 ไมเคยมีความขัดแยงรุนแรงระหวางกันและใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันเสมอมา อาท ิ 

 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สงน้ํามันเชื้อเพลิงใหประเทศไทยเมื่อเกิดวิกฤตน้ํามันครั้งใหญ พ.ศ. 2513 และ

ประกาศให การสนับสนุนเงินทุนสํารองระหวางประเทศ (On Call Reserve) จํานวน 500 ลานดอลลารเมื่อ

ครั้งประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 รวมทั้งชวยเหลือประเทศไทยมิใหตกเปนเปา

ในการโจมตีในเวทีการประชุม OIC ในเรื่องเหตุการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศ

ไทย  

ประเทศไทย สงกองกําลังเขารวมในกองกําลังรักษาสันติภาพในติมอรตะวันออกเมื่อป พ.ศ. 2542 โดยสง

กําลังพลพรอมทั้งรับตําแหนงผูบัญชาการคณะผูสังเกตการณในการทําความตกลงสันติภาพอาเจะห ซึ่งถือ
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เปนสวนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพในอาเจะห รวมทั้งรวมในคณะ Aceh Monitoring Mission – AMM 

โดยมี พล.ท.นิพัทธ ทองเล็ก เปน Principal Deputy Head of Mission  

 ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีประเพณีแลกเปลี่ยนการเยือนของผูนําทางทหาร ในโอกาสเขา

รับตําแหนงใหมและพนจากตําแหนง การแลกเปลี่ยนระหวางคณะนักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

กับนักศึกษาจาก National Resilience Institute ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การฝกรวมของหนวยรบพิเศษ

กองทัพบก (Tiger Joint Exercise) การฝกรวมของกองทัพเรือ (Sea Garuda) ทุกสองป การฝกรวมของ

กองทัพอากาศ (Elang) การแลกเปลี่ยนนักเรียนจากสามเหลาทัพ การลาดตระเวนรวม ในชองแคบมะละกา 

(อินโดนีเซีย/มาเลเซีย/สิงคโปร/ไทย ซึ่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเชิญประเทศไทยเขารวมลงนามเมื่อเดือน

กันยายน พ.ศ. 2551) นอกจากนั้น ยังไดจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงไทย-อินโดนีเซีย (High Level 

Committee – HLC) ที่มีผูบัญชาการทหารสูงสุดของทั้งสองฝายเปนประธานรวม โดยลาสุด ไดมีการประชุม 

HLC ครั้งที ่8 ที่เมืองบันดุง เมื่อวันที ่28 สิงหาคม พ.ศ. 2557  
 

ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ  

 การคา –อินโดนีเซียเปนประเทศคูคาที่สําคัญอันดับ 3 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซียและสิงคโปร 

และเปนคูคาอันดับที่ 6 ของไทยในโลก ในป 2557 มูลคาการคาทวิภาคีระหวางไทยกับอินโดนีเซีย เทากับ 

16,788 ลานดอลลารสหรัฐ โดยเปนการนําเขาจากอินโดนีเซีย 7,278 ลานดอลลารสหรัฐ และสงออก 9,510 

ลานดอลลารสหรัฐ ไทยไดดุลการคา 2,231 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาสงออกของไทยไปอินโดนีเซียที่สําคัญ 

ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและสวนประกอบ น้ําตาลทราย 

เครื่องยนต เคมีภัณฑ สินคานําเขาจากอินโดนีเซียที่สําคัญ ไดแก น้ํามันดิบ ถานหิน สินแรโลหะอื่น ๆ 

เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ รถยนตและสวนประกอบ  

 การลงทุน -ใน ป 2557 ไทยเปนประเทศผูลงทุนอันดับที่ 13 ในอินโดนีเซีย โดยมีมูลคาการลงทุน 317.7 

ลานดอลลารสหรัฐ สวนใหญเปนการลงทุนดานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมรถยนต โดยบริษัทไทย

ขนาดใหญ ๆ ที่เขาไปลงทุน อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ เครือซิเมนตไทย เหมืองบานปู ธนาคารกรุงเทพ ลาน

นาลิกไนต และบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) อินโดนีเซียมีมูลคาการลงทุนในไทย 75 ลานดอลลารสหรัฐ  

 การทองเที่ยว -ใน ป 2557 มีนักทองเที่ยวอินโดนีเซียเดินทางมาไทยจานวน 508,171 คน และ มี

นักทองเที่ยวจากไทยไปอินโดนีเซีย 141,349 คน (สถิติป 2556)  

 ประมง -อินโดนีเซีย เปนแหลงประมงนอกนานน้ําที่สําคัญของไทย กลไกสําคัญสาหรับความรวมมือ

ดานประมงไทย-อินโดนีเซีย ไดแก คณะอนุกรรมการวาดวยความรวมมือทางการประมงไทย-อินโดนีเซีย 

(JC Sub-Committee on Fisheries Cooperation) และการประชุมเจาหนาที่อาวุโสเพื่อหารือทางเทคนิคดาน

ประมงระหวางไทย -อินโดนีเซีย (Senior Technical Consultation Meeting)  
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 พลังงาน -อินโดนีเซีย มีทรัพยากรปโตรเลียมอุดมสมบูรณ กระทรวงพลังงานไทยและอินโดนีเซียมี

ความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยเฉพาะความรวมมือดานน้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน โดยกรอบความ

รวมมือดานพลังงาน ไดแก Indonesia - Thailand Energy Forum (ITEF) ซึ่งเปนเวทีใหผูแทนจากทั้งสองฝาย

ไดอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยี พัฒนาการความรวมมือและโอกาส ในการลงทุนดานพลังงานระหวางกัน 

ลาสุด ไทยเปนเจาภาพการประชุม ITEF ครั้งที ่5 ระหวางวันที ่24 – 25 พฤศจิกายน 2557 ที่กรุงเทพฯ  

ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

 ภาครัฐ มีความรวมมือในหลายดาน โดยไดจัดทําสนธิสัญญาทางไมตรีและความตกลงในดานตางๆ อาทิ 

การบริการทางอากาศ การสงผูรายขามแดน การสงเสริมและคุมครองการลงทุน การยกเวนการเก็บภาษีซอน 

การเกษตรกรรม ปาไม ประมง ถานหิน วิทยาศาสตร วัฒนธรรม การคา การทองเที่ยว เศรษฐกิจและวิชาการ 

รวม 18 ฉบับ และคณะกรรมาธิการรวมไทย-อินโดนีเซีย (Joint Commission - JC) เปนกลไกสําคัญในการ

ขับเคลื่อนความสัมพันธระหวางไทยกับอินโดนีเซีย โดยการประชุมฯ ครั้งลาสุด (ครั้งที่ 8) จัดขึ้นเมื่อเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่กรุงเทพฯ  

 ภาคเอกชน มีการลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) จัดตั้งสภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย (Thai-Indonesian 

Business Council) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และมีการประชุมรวมระหวางสภาธุรกิจไทย-

อินโดนีเซียและอินโดนีเซีย-ไทย โดยมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ กรุงจาการตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และไดขอตกลงที่จะสงเสริมความรวมมือ 10 ดาน (priority areas) ไดแก 1) ประมง 

2) อาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร 3) เคมีภัณฑและปโตรเคมี 4) แฟชั่นและหัตถกรรม 5) เฟอรนิเจอร 6) 

เหมืองแรและพลังงาน 7) การคมนาคม 8) การธนาคาร 9) การคา 10) การทองเที่ยว โดยในปจจุบัน นักธุรกิจ

ไทยไดรวมตัวกันจัดตั้งชมรมนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย (Thai Business Club in Indonesia -TBCI)  

 ความรวมมือดานวิชาการ เชน การแลกเปลี่ยนการมอบทุนการศึกษาและผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ, การ

พัฒนาเขตปกครองพิเศษ อาเจะห โดยมูลนิธิแมฟาหลวงฯ ภายใตการสนับสนุนดานงบประมาณปละ 20 

ลานบาท จากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (กรมความรวมมือระหวางประเทศ

ภายใตกระทรวงการตางประเทศในปจจุบัน) ในชวง พ.ศ.2550-2555 ทั้งนี้ ไดมีการประชุมรวมมือทาง

วิชาการระหวางกรมความรวมมือระหวางประเทศกับ Directorate General of Information and Public 

Diplomacy กระทรวงการตางประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับการดําเนินความรวมมือดานวิชาการทวิ

ภาคีของสองประเทศเปนระยะๆ โดยลาสุดมีการประชุมฯ ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ กรุง

จาการตา  

 ความรวมมือดานสังคม / วัฒนธรรม / ภาคประชาสังคม ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียไดลง

นามในขอตกลง ความรวมมือดานวัฒนธรรมเมื่อวันที ่17 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยมีโครงการที่สําคัญ ดังนี ้ 
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การสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง (Sister Provinces) ไดแก  

1) กรุงเทพมหานครและกรุงจาการตา (ดาเนินการเสร็จสิ้น)  

2) จังหวัดสงขลาและเมดาน/จังหวัดสุมาตราเหนือ (ดาเนินการเสร็จสิ้น)  

3) จังหวัดเชียงรายและจังหวัดชวาตะวันตก (ดาเนินการเสร็จสิ้น)  

4) จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดยอกยาการตา (อยูระหวางดาเนินการ)  

5) จังหวัดชลบุรีและบาหลี (ขอเสนอริเร่ิม)  

6) จังหวัดเชียงรายและชวาตะวันออก (ขอเสนอริเร่ิม)  

การจัดต้ังหองไทยที่พิพิธภัณฑแหงชาติอินโดนีเซียและพิพิธภัณฑเมืองเมดาน  

การแลกเปลี่ยนการแสดงทางวัฒนธรรมตลอดจนการจัดการแสดงรวมกัน  

โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาตางๆ  

 ความรวมมือดานการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เชน 

กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาไทยและประเทศอื่นๆ 

ในโครงการ Darmasiswa สําหรับ การเรียนภาษาอินโดนีเซียและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  

มรดกไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

 อนุสาวรียชาง หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในกรุงจาการตาซึ่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว พระราชทานใหแกทางการเมืองบาตาเวีย (ชื่อเดิมของกรุงจาการตา) เพื่อเปนที่ระลึกเมื่อครั้งเสด็จ

พระราชดําเนินเยือนชวาครั้งแรกในป พ.ศ. 2414  

 ศิลาจารึกอักษรพระปรมาภิไธยยอ จ.ป.ร. และ ป.ป.ร. ณ น้ําตกดาโก (Dago) เมืองบันดุง (Bandung) ซึ่ง

รัชกาลที่ 5 ทรงจารึกพระปรมาภิไธย เมื่อคราวเสด็จฯ เยือนชวา ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2439 และ รัชกาลที่ 7 ทรง

จารึกพระปรมาภิไธยที่ศิลาจารึกเมื่อ พ.ศ. 2472  

 พระประธาน ในพระอุโบสถวัดจาการตาธรรมจักรชยะ ณ กรุงจาการตา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน เมี่อป พ.ศ. 2528  

 วัดไทยในพุทธศาสนา ภายใตการดูแลของคณะพระธรรมทูตไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียทั้งสิ้น 29 วัด

ทั่วประเทศและโรงเรียน “ธรรมวิทยา” ซึ่งมีนักเรียนชาวอินโดนีเซียซึ่งเปนชาวพุทธ ศึกษาอยูประมาณ 

1,200 คน ที่เมืองตังเกอรัง เขตปริมณฑลของกรุงจาการตา นอกจากนั้นยังมีวัดในพุทธศาสนาแหงอื่นๆ อีก

เปนจํานวนมากที่อยูในความดูแลของคณะสงฆนิกายเถรวาทของอินโดนีเซีย (ซึ่งมีศาสนสัมพันธใกลชิดกับ

วัดบวรนิเวศวิหารของประเทศไทย)  

 กลุมพระตําหนัก ณ เมืองบันดุง ซึ่งเคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุม

พันธ กรมพระนครสวรรค วรพินิตภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อันไดแก พระตําหนัก

ประเสบัน, ดาหาปาตี, สะตาหมัน, ปนจะรากัน และสวนสวรรค โดยในปจจุบันมีเหลือเพียงพระตําหนักดา



Call Center: 0-2884-5548 e-mail : dr.chira@hotmail.com Newsletter รายปกษ              19 

http://www.chiraacademy.com 

http://www.gotoknow.org/posts/422648 

หาปาตีที่ยังเปดเปนรานอาหารพื้นเมือง ซึ่งอยูในครอบครองของทายาทของนางกะบะ นิลวงศ ขาราชบริพาร

ที่ตามเสด็จมาชวาและเปนผูเฝาพระตําหนักหลังจากที่เจานายเสด็จกลับประเทศไทยแลว สวนหลังอื่นๆขาย

ใหกับคนอินโดนีเซีย (พระตําหนักสะตาหมันถูกรื้อสรางใหม ปนจะรากันและสวนสวรรค เปนบานสวนตัว 

และประเสบันดัดแปลงเปนโรงเรียนอนุบาล)  

ขอบคุณขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 
ติดตามสื่อเพื่อการพัฒนาความรู และติดอาวุธทางปญญา กับ Chira Academy’s Medias  

 
 

 

� ติดตามชมรายการโทรทัศน คิดเปน..กาวเปน.. กับ ดร.จีระ ทาง TGN  

          ออกอากาศทุกวันพฤหัสบด ีเวลา 21.00-21.25 น.              

            สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพรอมคาสง) โทร. 081-207-2255  

 

� ติดตามชมรายการโทรทัศน สู ประชาคมอาเซียน ทาง NBT 

ออกอากาศวันศุกรสัปดาหท่ี 4 ของเดือน เวลา 13.05-13.30 น. 

 

� ติดตามฟงรายการวิทยุ Human Talk 

ทุกเชาวันอาทิตย เวลา 06.00 – 07.00 น. ที่คลื่น 96.5 หรือทางอินเตอรเน็ต 

 

 
 

 


